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Tijdens de GMR-vergadering van 21-12-2021 is 
positief geadviseerd met betrekking tot: 

- Bestuursbesluit echtscheiding en 
informatieverwerking 

- Begroting 2022 
Tevens zijn in deze vergadering twee nieuwe OGMR-
leden (dus voor de oudergeleding) benoemd. 
In november hebben Tanja Holt (ouder van OBS 
Prinses Beatrix) en Lauren Haenen (ouder van OBS 
De Fuik) zich kandidaat gesteld. Aangezien er niet 
gereageerd is op de mogelijkheid bezwaar aan te 
tekenen, zijn de beide dames benoemd.  
Er is nu nog een vacature voor de PGMR.  
De bedoeling is dat de leden van de GMR een cluster 
van scholen toegewezen krijgt als contactpersoon. 
De GMR heeft echter besloten de nieuwe leden zich 
eerst meer te laten inwerken in de GMR-zaken en 
daarna aan de genoemde opzet te voldoen. 
Contactmogelijkheden zijn er nog steeds via 
info.gmr@opspoor.nl 
 
De onderwijsplannen in het coalitieakkoord – 
PO/VO  
Na negen maanden onderhandelen hebben de vier 
partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie hun 
coalitieakkoord gepresenteerd. Belangrijkste 
nieuws in het hoofdstuk over onderwijs is dat de 
loonkloof tussen basis-  en voortgezet onderwijs 
wordt gedicht. 
Er komt structureel 800 miljoen euro per jaar 
beschikbaar om de salarissen in po en vo gelijk te 
trekken. Hierdoor wordt het beroep van leraar 
primair onderwijs aantrekkelijker, wat een positief 
effect kan hebben op het lerarentekort. Verder komt 
er structureel een miljard per jaar voor het 
versterken van de onderwijskwaliteit en nog eens 
een miljard voor het vergroten van kansengelijkheid 
en maatschappelijke diensttijd. Kinderopvang voor 
werkende ouders wordt in stappen vrijwel gratis. 
Burgerschap wordt een integraal onderdeel van het 
onderwijs, gegeven door daartoe bevoegde 
docenten. Het kabinet streeft naar inclusiever 
onderwijs en het aantal thuiszitters moet terug  
naar 0. 
Bron: VOSABB 
 

 
Komend kabinet moet blijven focussen op 
lerarentekort – PO/VO  
Het volgende kabinet moet onverminderd aandacht 
hebben voor het lerarentekort. Dat is de strekking 
van een brief aan de Tweede Kamer van de 
demissionaire onderwijsministers Ingrid van 
Engelshoven en Arie Slob. 
In hun brief wijzen ze erop dat de voorspelde 
tekorten nu lager zijn dan de ramingen aan het 
begin van de huidige kabinetsperiode, maar dat ze 
nog steeds hoog zijn. ‘Ook komende jaren blijft 
onverminderd aandacht nodig om de tekorten aan 
te pakken’, aldus de ministers. Dit geldt volgens hen 
voor het primair onderwijs en voor de tekortvakken 
in het voortgezet onderwijs. 
Dat de voorspelde tekorten nog steeds hoog zijn, 
komt mede doordat de huidige raming een grotere 
toename van leerlingen laat zien dan eerder 
verwacht. ‘Dit betekent dat er ook een grotere vraag 
naar leraren wordt verwacht. Vooral op de langere 
termijn is daardoor een toename van de tekorten te 
zien’, zo staat in hun brief. 
Schoolleiders 
De demissionaire ministers wijzen ook op het tekort 
aan schoolleiders. Van hen naderen velen de 
pensioenleeftijd, wat zal resulteren in een grote 
uitstroom. ‘Door de sociale partners wordt gewerkt 
aan een toekomstagenda voor schoolleiders, waarin 
ook voorstellen worden gedaan om deze tekorten 
aan te pakken’, aldus Van Engelshoven en Slob. 
 
Bron VOSABB 
 

De coalitie bakt een drol van een regeerakkoord. 
Zijn het goed bestede euro’s? Deels. Er is bij OCW 
een miljard extra voor het verhogen van de 
onderwijskwaliteit. Helaas is 200 miljoen hiervan 
bestemd voor het uitbreiden van de 
‘maatschappelijke diensttijd’, waar kinderen niet 
beter van gaan lezen, schrijven en rekenen. Er is ook 
een miljard extra voor kansengelijkheid, gelukkig 
deels te besteden aan meer deelname aan vroeg en 
voorschoolse educatie. Hiermee is het goede nieuws 
wel op. De coalitie gebruikt 800 miljoen om de 
salarissen in het basisonderwijs gelijk te trekken met 
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het voortgezet onderwijs. Kinderen gaan er niet 
meer van leren, in elk geval. 
Bron Frank Kalshoven De Volkskrant 24-12-2021 
 

Instemmingsrecht begroting niet in regeerakkoord 
Het instemmingsrecht voor de MR op de begroting, 
dat bij het vorige kabinet nog in het regeerakkoord 
stond, is in het nieuwe regeerakkoord van VVD, D66, 
CDA en ChristenUnie niet opgenomen. Momenteel is 
nog niet bekend of, en zo ja wanneer, de nieuwe wet 
in zal gaan. Uiteraard houdt de VOO u op de hoogte 
zodra hier meer nieuws over is. 
Bron VOO 

 

Kwaliteit schoolgebouwen moet beter  
De kwaliteit van veel schoolgebouwen is zo slecht, 
dat er de komende jaren miljarden nodig zijn voor 
verbetering. Tot 2025 gaat het om een bedrag van 
bijna 3 miljard euro om met spoed 660 
schoolgebouwen te vervangen of renoveren. 
Dit concludeert demissionair minister Slob deze 
week in een verlate beleidsreactie op het 
Interdepartementaal Beleid Onderzoek 
Onderwijshuisvesting (IBO Onderwijshuisvesting) 
van april. In dit rapport staat dat veel 
schoolgebouwen te maken hebben met slechte 
ventilatie en een verouderde inrichting die het 
organiseren van eigentijds onderwijs bemoeilijkt. 
Daarnaast is verbetering versneld nodig om 
klimaatdoelstellingen te halen. Het rapport geeft 
daarvoor aanbevelingen in de vorm van een 
stappenplan. 
De volledige beleidsreactie op het 
Interdepartementaal Beleid Onderzoek 
Huisvesting: Een vak apart. Een toekomstbestendig 
onderwijshuisvestingsstelsel. 
Bron VOSABB 

13 januari was er in De Balie een (digitaal) 
panelgesprek met als onderwerp: Hoe houden we de 
scholen veilig open? (Terug te zien op internet) 
18 januari liet de OPSPOOR Academie een 
presentatie verzorgen door de Stichting Ruimte-ok 
Met als onderwerp: “Ventileren op school”. 
(Info op tegel Academie OPSPOOR op het Perron) 
 
Advies Platform Perspectief Jongeren 
Ten behoeve van het kritisch volgen van de 
bestedingen in het kader van het Nationaal 
Programma Onderwijs (NPO) en het gevraagd en 
ongevraagd adviseren van het kabinet en het 
parlement is afgelopen zomer een maatschappelijke 
begeleidingscommissie (onder voorzitterschap van 
Kim Putters) ingesteld, genaamd het Platform 
Perspectief Jongeren 
Oproep: zorg ervoor dat scholensluiting geen optie is 
bij virusbestrijding In dit eerste advies van het PPJ 

richten wij ons op de betekenis van het NPO als 
programma en op de randvoorwaarden die nodig 
zijn om het effectief te laten zijn voor het beoogde 
doel: het mitigeren van de negatieve impact van 
corona op het onderwijs, het welbevinden van 
kinderen en jongeren en de kansenongelijkheid in 
het onderwijs. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit 
naar het risico van scholensluitingen. 
Een belangrijke reden voor het sluiten van scholen 
was dat de gezondheid van kinderen en jongeren en 
leraren binnen de bestaande condities van het 
onderwijs niet gewaarborgd konden worden. 
Ruimte, ventilatie en hygiëne van de gebouwen 
speelden daarbij een belangrijke rol, evenals het 
aantal personen per vierkante meter. Wat de 
ventilatie betreft constateren we dat een gedeelde 
verantwoordelijkheid van landelijke overheid, 
gemeenten en schoolbesturen de zaak compliceert. 
Voorkomen moet worden dat verantwoordelijkheid 

naar elkaar doorgeschoven wordt. Het belang van 
ruimte, ventilatie en algehele hygiëne is 
overduidelijk, aangezien aerosolen een belangrijke 
rol spelen in de overdracht van corona. Goede 
ventilatie of luchtfiltering is dus van essentieel 
belang voor een veilige schoolomgeving. In oktober 
2020 stelde de minister van OCW middelen ter 
beschikking om de ventilatie van schoolgebouwen te 
verbeteren. Hiermee kunnen schoolbesturen in 
samenwerking met gemeenten de ventilatie in 
schoolgebouwen verbeteren. Financieel maar ook 
technisch blijkt het evenwel een enorme opgave om 
de bestaande gebouwen aan te passen aan 
gewenste normen. Het PPJ adviseert het Rijk om 
huidige belemmeringen ten behoeve van de 
benodigde investeringen – financieel en anderszins - 
zo snel mogelijk weg te nemen, zodat 
schoolgebouwen en leslokalen coronaproof worden 
in het gebruik en de ventilatie-achterstand wordt 
verholpen. 
https://bit.ly/330UQ1u 
Bron: Rijksoverheid.nl 
 

Gemeenten betalen niet mee 
VOS/ABB concludeerde al direct in 2020 dat de 
Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) veel 
te gecompliceerd in elkaar zit. Later, in februari 
2021, bleek uit een enquête onder leden van het 
kennisnetwerk Financiën van VOS/ABB dat een 
kwart van de gemeenten weigert mee te betalen aan 
betere ventilatie. Ze willen dat niet, omdat ze vinden 
dat het niet hun taak zou zijn of omdat ze stellen er 
geen geld voor te hebben. 
Daarbij komt dat schoolbesturen vanuit het Rijk 
gebonden zijn aan het verbod om geld te besteden 
aan bepaalde investeringen, zoals het verbeteren 
van de ventilatie in de gebouwen. Het risico bestaat 
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dat de accountant de schoolbesturen hierover op de 
vingers tikt. Dat kan ertoe leiden dat de Inspectie 
van het Onderwijs besluit tot een terugvordering van 
het geïnvesteerde bedrag op de rijksbekostiging. 
Bron VOSABB 
 

In het debat (in de 2e Kamer op 20-01-2021) 
ontlokten Sylvana Simons (Bij1) en Attje Kuiken 
(PvdA) Rutte een toezegging. Simons en Kuiken 
vinden dat de ventilatie in scholen tekortschiet, 
waardoor het aantal coronabesmettingen in het 
onderwijs onnodig hoog is. Volgens Rutte is 
ventilatie een verantwoordelijkheid van de 
schoolbesturen van de 8000 basisscholen. Zij krijgen 
daarvoor richtlijnen en budgetten. 
Simons en Kuiken hielden staande dat het veel 
schoolbesturen om uiteenlopende redenen niet lukt 
de ventilatie op orde te krijgen. Daarop beloofde 
Rutte dat hij minister Wiersma (VVD) opdracht geeft 
hier ‘hier de regie te nemen met budget erbij’. 
Bron De Volkskrant 21-01-2021 

 
Het ministerie van OCW heeft het 
introductiedossier voor de nieuwe 
onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis 
Wiersma online gezet. Het programma OCW Open 
met allerlei goede voornemens staat daarin 
centraal. 

Goede voornemens in OCW-introductiedossier 

voor Dennis Wiersma (vosabb.nl) 

 

 
Primair onderwijs krijgt 500 miljoen minder  
In het schooljaar 2022-2023 loopt het primair 
onderwijs 7% van de personele bekostiging mis. Dat 
hangt samen met de vereenvoudiging van de 
bekostiging.  
Schoolbesturen krijgen nu nog per schooljaar een 
bedrag voor personeelskosten. In de eerste vijf 
maanden (augustus-december) gaat het in 
verhouding om iets minder geld, in de laatste zeven 
maanden (januari-juli) om iets meer. Hier is voor 
gekozen om aan het einde van het schooljaar het 
vakantiegeld te kunnen betalen. 
Op 1 januari 2023 verandert dit. De financiering van 
het primair onderwijs gaat dan over van schooljaar 
naar kalenderjaar. Vanaf die datum krijgen scholen 
iedere maand van het jaar evenveel geld. 

Dit levert volgend schooljaar een probleem op. In de 
eerste vijf maanden van 2022-2023 krijgen scholen 
nog steeds een wat kleiner gedeelte van het gehele 
bedrag. Maar dit tekort wordt in de laatste zeven 
maanden van dat schooljaar, wanneer de 
bekostiging is vereenvoudigd, niet meer 
goedgemaakt. Zo ontstaat een gat van 500 miljoen. 
PvdA, GroenLinks en SP willen opheldering van 
onderwijsminister Dennis Wiersma over het 
financiële gat van 500 miljoen euro dat ontstaat 
door de vereenvoudiging van de bekostiging van 
het primair onderwijs. 
De vragen van de Kamerleden Habtamu de Hoop 
(PvdA), Lisa Westerveld (GL) en Peter Kwint (SP) 
volgen op een bericht van Nu.nl. Daarin legt 
financieel adviseur Ronald Bloemers van VOS/ABB 
uit dat schoolbesturen nu nog per schooljaar een 
bedrag voor personeelskosten krijgen. In de eerste 
vijf maanden (augustus-december) gaat het in 
verhouding om iets minder geld, in de laatste zeven 
maanden (januari-juli) om iets meer. Hier is voor 
gekozen om aan het einde van het schooljaar het 
vakantiegeld te kunnen betalen. 
Bron VOSABB 
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